
                                                 

UCHWAŁA  Nr  XXVI/444 /12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z  dnia 24 wrze śnia 2012 roku.

w sprawie :  odmowy umorzenia  odsetek  od  opłaty  z  tytułu  wył ączenia
gruntów  z produkcji rolnej.   

    Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.  1590 ze zm.),  § 2 ust.  1 pkt 3 i  4  
i  § 3 ust. 2 oraz  § 4  uchwały nr V/59/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z  dnia  21  marca  2011  roku  w  sprawie  szczegółowych  zasad,  sposobu  i  trybu
udzielania ulg w stosunku do naleŜności pienięŜnych o charakterze cywilnoprawnym,
warunków  dopuszczalności  pomocy  publicznej  w  przypadkach,  w  których  ulga
stanowić będzie pomoc publiczną  oraz wskazania organów do tego uprawnionych
(Dz.  Urz.  Woj.  Wiel.  Nr  118  poz.1956), Sejmik   Województwa  Wielkopolskiego
uchwala, co następuje  : 

§ 1 
  

Odmawia  się  umorzenia  naleŜności  Województwa  Wielkopolskiego  stanowiącej
odsetki  z  tytułu  zwłoki  w płatności  opłaty z  tytułu wyłączenia  gruntów z produkcji
rolnej,  za 2012 rok,  w wysokości 235 025,77  zł,  przysługującej od  Kopalni Węgla
Brunatnego   Konin  S.A.  w  Kleczewie  obecnie  PAK Kopalnia  Węgla  Brunatnego
Konin S.A.
      

 § 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii 
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Wielkopolskiego  
w  Poznaniu  i  Dyrektorowi  Wielkopolskiego  Zarządu  Geodezji,  Kartografii  
i Administrowania Mieniem w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w Ŝycie  z  dniem  podjęcia.

 



Uzasadnienie
do  uchwały  Nr XXVI/444 /12

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 wrze śnia 2012 roku.

    Decyzjami  Starosty Powiatowego w Koninie  wyłączono z produkcji rolnej grunty
połoŜone w miejscowościach Kleczew, Kramsk, Sompolno i Wilczyn przeznaczone
pod eksploatację  górniczą węgla  brunatnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
opłatę  za  rok  2012  Kopalnia  winna  uregulować  w  terminie  do dnia  30  czerwca  
2012  roku.   Pismem  znak  :  EK/3112/07/2012  z  dnia  06.07.2012  roku  Kopalnia
,,KONIN”  złoŜyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o rozłoŜenie na
raty opłaty za 2012 rok, wskazując w uzasadnieniu wniosku, iŜ z przyczyn od Kopalni
niezaleŜnych,  nie  dokonano terminowej  spłaty  zobowiązania.  
   Zwłoka spowodowana była przejściowymi trudnościami finansowymi wynikającymi
ze  znacznego  wzrostu  ceny  Ŝyta,  a  tym  samym  wzrostem  opłat  o  100  %  
w porównaniu   do  roku  ubiegłego,  zwiększeniem kosztów zuŜycia  energii  paliwa
oraz wzrostem kosztów niezbędnych do   funkcjonowania  zakładu.  
     Uchwałą  Nr  2349/2012  z  dnia  14 sierpnia  2012  roku  Zarząd Województwa
Wielkopolskiego rozłoŜył na trzy raty spłatę opłaty za rok 2012 z  tytułu  wyłączenia
gruntów z produkcji rolnej w kwocie 12 270.000,00 zł.  Spłata wierzytelności winna
nastąpić  w trzech miesięcznych ratach począwszy od sierpnia 2012 roku. Wniosek
Kopalni ,,KONIN” o rozłoŜenie na raty dotyczył równieŜ prośby o umorzenie odsetek
ustawowych  z  tytułu  zwłoki  w  płatnościach  ww.  opłaty.  Analiza  dokumentów
załączonych do wniosku  o dochodach Kopalni,  tj.  bilans oraz rachunek zysków i
strat za lata 2009, 2010, 2011 jak równieŜ  argumenty przedstawione we wniosku
strony nie stanowią  podstawy do zastosowania ulgi  w spłacie naleŜności  poprzez
odstąpienie  od  naliczania  odsetek  –  czyli  ich  umorzenia.  Sejmik  Województwa
Wielkopolskiego  w §  2 ust.  1 uchwały   nr V/59/11 z dnia 21 marca 2011 roku
enumeratywnie  wymienił  przesłanki  umorzenia  naleŜności  pienięŜnej,  wskazując
między  innymi  na  waŜny  interes  dłuŜnika  zagraŜający  jego  egzystencji  oraz  na
interes publiczny. Uznaje się, Ŝe waŜny interes dłuŜnika to sytuacja społeczna lub
gospodarcza dłuŜnika,  w której  zapłata długu bądź  jego części  mogłaby zagrozić
egzystencji  dłuŜnika bądź  dalszemu funkcjonowaniu  osoby prawnej  lub jednostki
nieposiadającej osobowości  prawnej.   W przypadku wnioskodawcy trudno uznać,  
aby  zapłata  odsetek  mogłaby  zagrozić  dalszemu  funkcjonowaniu  Kopalni.  
Za stosowaniem ulgi nie przemawia równieŜ druga przesłanka  tj. interes publiczny,
który jest między innymi rozumiany jako sytuacja, w której za zastosowaniem ulgi
przemawiają pewne wartości społecznie aprobowane, zasługujące  na uwzględnienie
z  uwagi   na  interes  ogólny.  NaleŜy  go  rozumieć  jako  dyrektywę  postępowania
nakazującą  mieć   na  uwadze  respektowanie  wartości  wspólnych  dla  całego
społeczeństwa  takich  jak  sprawiedliwość,  bezpieczeństwo,  zaufanie  do  organów
państwa.  Niewątpliwie w przedmiotowej sprawie przesłanka ta nie występuje. 
       Podkreślenia wymaga fakt, iŜ opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji
rolnej wnioskodawca zobowiązany jest uiszczać od wielu lat w tym samym terminie,
tj. do dnia 30 czerwca danego roku. Tymczasem wniosek o rozłoŜenie na raty opłaty
za  2012 rok  wpłynął   do  Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu  w dniu  11 lipca
2012 roku, a więc po upływie terminu ustalonego w  decyzjach administracyjnych
określających termin uiszczenia opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. 



Kopalnię  Węgla Brunatnego ,, Konin” naleŜy traktować  jako podmiot profesjonalny
w  obrocie  gospodarczym  i  prawnym  a  w  konsekwencji  uznać  naleŜy,  Ŝe  to
wnioskodawca  poprzez  swoje  zaniechanie,   przyczynił  się  do  powstania  odsetek
ustawowych  z  tytułu  zwłoki,  albowiem złoŜenie  wniosku  w  odpowiednim  czasie  
nie skutkowałoby ich powstaniem.   
       Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt   3  uchwały  Nr  V/59/11  Sejmiku  Województwa
Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 roku, organem uprawnionym do umarzania
całości  lub  części  naleŜności  budŜetowych  jest  Sejmik  Województwa
Wielkopolskiego w przypadku kiedy wartość  umorzenia przekracza  20 -  krotność
kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonej  w Monitorze  Polskim  przez Prezesa
GUS dla  celów naliczania  odpisu na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych w
roku  poprzedzającym  wydanie  decyzji  o  umorzeniu.  Zgodnie  z  Obwieszczeniem
Prezesa GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej   w
2011 roku wynosiło 2 974,69 zł (M.P. 2012  nr 94 ). 
 

W świetle powyŜszych wyjaśnień, podjęcie uchwały jest  uzasadnione.


